
                                                    العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة

 العــــلمً والتقــــــوٌم اإلشراف    جـــــــهاز 

 األكادٌمً واالعتماد الجودة ضمان دائرة

 

  

 بغداد جامعة:- الجامعة

هدى .د+نجالء عباس.د+سهاد .       كرة طائرة ثانً دالفرقٌة االلعاب فرع العلمً القسم

 لقاء علً.د+بدوي

 2018 / 10 / 4  الملف ملئ تارٌخ

 التوقٌع                                                                 التوقٌع         

 الرضا عبد كاظم بشرى. د                                           سندس موسى جواد. د     

 العلمً المعاون                                        الفرقٌة االلعاب فرع رئٌس

/  /   2018 / /                                                     2018 

  قبل من الملف دقق

 الجامعً واألداء الجودة ضمان شعبة

     ندٌمه بدر. د          

 الجامعً واألداء الجودة ضمان شعبة مدٌر

 / /   2018 

 التوقٌع                                                                              

  العمٌد السٌد مصادقة                                                                     



 

 

وصف البرنامج األكادٌمً 

ٌوفر وصف البرنامج األكادٌمً هذا انجازا مقتضٌا الهم خصائص البرامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة وٌصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج 

 

 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات المؤسسة التعلٌمٌة -1
 االلعاب الفرقٌه المركز/القسم العلمً -2
اسم البرنامج األكادٌمً  -3
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 كرة طائرة المرحلة الثانٌة برنامج االعتماد المعتمد -6
المؤثرات الخارجٌة  -7

 األخرى
 القاعة الداخلٌة 

 4/10/2018 تارٌخ إعداد الوصف -8
أهداف البرنامج  -9

 األكادٌمً
 

اكضبة انطبنجبد يهبساد ويؼبسف راد جىدح ػبنٍخ- 1. 9  

  اصتخذاو ادذث انىصبئم انتؼهًٍٍخ وانىصبئم انتذسٌجٍخ نتذقٍق انهذف انًطهىة  –2 . 9

 سفذ انًُتخجبد انىغٍُخ واالَذٌخ انشٌبظٍخ ثبنالػجبد –3 . 9

 

 مخرجات البرنامج المطلوب وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم -10
االهداف المعرفٌة   - أ

تكىٌٍ قبػذح سصٍُخ نهطبنجبد نهتؼشف ػٍ يبهٍخ نؼجخ انكشح انطبئشح - 1أ  

تؼهٍى انطبنجبد سوح انؼًم انجًبػً - 2أ  

انتقٍٍى وانتقىٌى وانتغزٌخ انشاجؼخ - 3أ  

  
 

االهداف المهاراتٌة الخاصة بالبرنامج  - ب
اػذاد يذسس اكبدًًٌ نهًبدح انؼًهٍخ  – 1ة   

, انعشة انضبدق , اصتقجبل االسصبل , االػذاد , االسصبل )تؼهٍى يهبساد نؼجخ انكشح انطبئشح  – 2ة 

  (انذفبع ػٍ انًهؼت ,دبئػ انصذ 

اػطبء َجزح يختصشح ػٍ يهؼت انكشح انطبئشح ويذتىٌبته  – 3ة   

  



 
  طرائق التعلٌم والتعلم

االدواد وانىصبئم انتؼهًٍٍخ  -  

وانتذهٍم , انؼشض - 2  

 انضجىسح انزكٍخ- 3
 طرائق التقٌٌم

 
 اجشاء اختجبساد دوسٌخ نكبفخ انطبنجبد ونكم يهبسح ػهى دذح  -1
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طرائق التعلٌم 
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نموذج وصف المقرر 

وصف المقرر 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما إذا كان قد 

 .حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج 

 

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً المؤسسة التعلٌمٌة -1

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات/جامعة بغداد المركز/القسم العلمً -2  

  رمز المقرر/اسم -3

 القاعة الداخلٌة أشكال الحضور المتاحة -4

 سنوي السنة/ الفصل  -5
  ساعة112/ ساعة باألسبوع4 (الكلً)عدد الساعات الدراسٌة  -6



4/10/2018 تارٌخ إعداد هذا الوصف -7  

 أهداف المقرر -8
.اكضبة انطبنجبد يهبساد ويؼبسف راد جىدح ػبنٍخ   

 اصتخذاو ادذث انىصبئم انتؼهًٍٍخ وانىصبئم انتذسٌجٍخ نتذقٍق انهذف انًطهىة 

 سفذ انًُتخجبد انىغٍُخ واالَذٌخ انشٌبظٍخ ثبنالػجبد

  

 مخرجات المقرر وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم -  10
األهداف المعرفٌة   - أ
تؼهٍى انطبنجبد سوح انؼًم انجًبػً - أ  

انتقٍٍى وانتقىٌى وانتغزٌخ انشاجؼخ - أ  

  

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر - ب
 تعلم المهارات االساسٌة للعبة--1ب 
 التعرف على القانون الدولً -2ب 

 
 طرائق التعلٌم

 
 الشرح النظري والتطبٌق العملً

 
 

 طرائق التقٌٌم
 

 االمتحانات الٌومٌة والشهرٌة

 
 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة- ج

 حب الجماعة ونكران الذات-1ج 
 العمل التعاونً -2ج 
 اثارة الروح الحماسٌة الداء الدرس-3ج 

 
 طرائق التعلٌم والتعلم

 
 الشرح النظري والتطبٌق العملً

 
 طرائق التقٌٌم

 
 االمتحانات الٌومٌة والشهرٌة

 
 

 
 (المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً )المهارات العامة والتاهٌلٌة المنقولة - د

  ااثارة النعاون -1د 
 العمل على رفع الروح الحماسٌة-2د 
 اثارة العمل الجماعً-3د 



 

 بنٌة المقرر- 11

انًضاق/ اصى انىدذج  يخرجاخ انتعهى انًطهىتح انضاعاخ األصثىع  طرٌمح انتمٍٍى طرٌمح انتعهٍى 

 األول

  صاعح2
 

اػذاد يذسة يٍذاًَ 

 ويذسس اكبدًًٌ

انتعرف تهعثح انكرج انطائرج  (

وَشؤها فً انعراق وانعانى 

 انعرتً

انتعرف عهى خصائص  (2

.ويًٍزاخ نعثح انكرج انطائرج   

انعرض 

وانًُىرج 

انًثانً 

وانتضهضم 

انذركً 

 نهًهارج

االيتذاَاخ 

انٍىيٍح وانفصهٍح 

 واالداء االيثم

 انثبًَ

  صاعح2

اػذاد يذسة يٍذاًَ 

 ويذسس اكبدًًٌ

انتعرف تًهارج اإلرصال ( 

وأهًٍته فً نعثح انكرج 

.انطائرج   

شرح طرٌمح األداء انفًُ  (2

نًهارج إرصال انتُش تانكرج 

.انطائرج   

تىضٍخ األخطاء انشائعح فً  (3

 أداء يهارج إرصال انتُش

انعرض 

وانًُىرج 

 انًثانً

االيتذاَاخ 

انٍىيٍح وانفصهٍح 

 واالداء االيثم

 انثبنج

  صاعح2

اػذاد يذسة يٍذاًَ 

 ويذسس اكبدًًٌ

شرح طرٌمح األداء انفًُ  (1

نًهارج اإلرصال يٍ األصفم 

 تانكرج انطائرج

تىضٍخ األخطاء انشائعح فً  (2

 أداء يهارج اإلرصال يٍ األصفم

انعرض 

وانًُىرج 

 انًثانً

االيتذاَاخ 

انٍىيٍح وانفصهٍح 

 واالداء االيثم

 انشاثغ

  صاعح2

اػذاد يذسة يٍذاًَ 

 ويذسس اكبدًًٌ

انتعرف تًهارج اصتمثال (1

اإلرصال وأهًٍتها فً نعثح 

.انكرج انطائرج   

شرح طرٌمح األداء انفًُ  (2

نًهارج اصتمثال اإلرصال يٍ 

  .األصفم

انعرض 

وانًُىرج 

 انًثانً

االيتذاَاخ 

انٍىيٍح وانفصهٍح 

 واالداء االيثم

 انخبيش

  صاعح2

 

اػذاد يذسة يٍذاًَ 

 ويذسس اكبدًًٌ

شرح طرٌمح األداء انفًُ  (1

نًهارج اصتمثال اإلرصال يٍ 

.األصفم تٍذ وادذج  

شرح طرٌمح أداء اصتمثال  (2

اإلرصال يٍ انذدرجح انجاَثٍح 

 ويٍ انضمىط

انعرض 

وانًُىرج 

 انًثانً

االيتذاَاخ 

انٍىيٍح وانفصهٍح 

 واالداء االيثم

 انضبدس
اػذاد يذسة يٍذاًَ   صاعح2

 ويذسس اكبدًًٌ
التعرف على األخطاء الشائعة  (1

 في أداء مهارة استقبال اإلرسال

انعرض 

وانًُىرج 

 انًثانً

االيتذاَاخ 

انٍىيٍح وانفصهٍح 

 واالداء االيثم

  



 انضبثغ

اػذاد يذسة يٍذاًَ   صاعح2

 ويذسس اكبدًًٌ

 

يراجعح نألداء انًهاري   (1

 نًهارج اإلرصال

يراجعح نألداء انًهاري  (2

 نًهارج اصتمثال اإلرصال

انعرض 

وانًُىرج 

 انًثانً

االيتذاَاخ 

انٍىيٍح وانفصهٍح 

 واالداء االيثم

 انثبيٍ
اػذاد يذسة يٍذاًَ   صاعح2

 ويذسس اكبدًًٌ
مراجعة لمهارتي اإلرسال 

 واستقبال اإلرسال

انعرض 

وانًُىرج 

 انًثانً

االيتذاَاخ 

انٍىيٍح وانفصهٍح 

 واالداء االيثم

 انتبصغ

   صاعح2

اػذاد يذسة يٍذاًَ 

 ويذسس اكبدًًٌ
 ايتذبٌ  انفصم االول

انعرض 

وانًُىرج 

 انًثانً

االيتذاَاخ 

انٍىيٍح وانفصهٍح 

 واالداء االيثم

 

 انؼبشش

اػذاد يذسة يٍذاًَ   صاعح2

 ويذسس اكبدًًٌ
انتعرف تًهارج اإلعذاد وأهًٍتها 

.تهعثح انكرج انطائرج   

شرح طرٌمح األداء انفًُ  (2

.نًهارج اإلعذاد نألياو   

انعرض 

وانًُىرج 

 انًثانً

االيتذاَاخ 

انٍىيٍح وانفصهٍح 

 واالداء االيثم

 انذبدي ػشش

اػذاد يذسة يٍذاًَ   صاعح2

 ويذسس اكبدًًٌ
شرح كٍفٍح أداء يهارج اإلعذاد 

نهخهف وإنى انجاَة ويٍ 

 انمفز

األخطاء انشائعح فً األداء  (2

 انفًُ نًهارج اإلعذاد

يىاصفاخ انالعة انًعذ (3  

انعرض 

وانًُىرج 

 انًثانً

االيتذاَاخ 

انٍىيٍح وانفصهٍح 

 واالداء االيثم

 انثبًَ ػشش

اػذاد يذسة يٍذاًَ   صاعح2

 ويذسس اكبدًًٌ

انتعرف تًهارج انضرب ( 1

انضادك وأهًٍته تهعثح انكرج 

.انطائرج   

انتعرف عهى أَىاع يهارج  (2

.انضرب انضادك   

شرح طرٌمح األداء انفًُ  (3

 نًهارج انضرب انضادك

انعرض 

وانًُىرج 

 انًثانً

االيتذاَاخ 

انٍىيٍح وانفصهٍح 

 واالداء االيثم

 انثبنج ػشش

اػذاد يذسة يٍذاًَ   صاعح2

 ويذسس اكبدًًٌ

األخطاء انشائعح فً أداء يهارج 
.انضرب انضادك   

انعىايم انًؤثرج عهى َجاح  (2
 يهارج انضرب انضادك

انعرض 

وانًُىرج 

 انًثانً

االيتذاَاخ 

انٍىيٍح وانفصهٍح 

 واالداء االيثم

 

 

 

 



 انشاثغ ػشش

اػذاد يذسة يٍذاًَ   صاعح2

 ويذسس اكبدًًٌ
شرح طرٌمح أداء انضرب انضادك 

تانخذاع وانضرب انضادك 

.انضالظ  

شرح طرٌمح أداء انضرب ( 2

.انضادك يٍ انًُطمح انخهفٍح   

انعرض 

وانًُىرج 

 انًثانً

االيتذاَاخ 

انٍىيٍح وانفصهٍح 

 واالداء االيثم

 انخبيش ػشش

   صاعح2

اػذاد يذسة يٍذاًَ 

 ويذسس اكبدًًٌ

يراجعح نألداء انًهاري نًهارج 

 انضرب انضادك

انتأكٍذ عهى األداء انصذٍخ  (2

 ألداء انضرب انضادك

انعرض 

وانًُىرج 

 انًثانً

االيتذاَاخ 

انٍىيٍح وانفصهٍح 

 واالداء االيثم

 انضبدس ػشش

اػذاد يذسة يٍذاًَ   صاعح2

 ويذسس اكبدًًٌ
إعطاء يهخص عٍ يهارج انضرب 

.انضادك   

  .يىاصفاخ انالعة انضارب (2

انعرض 

وانًُىرج 

 انًثانً

االيتذاَاخ 

انٍىيٍح وانفصهٍح 

 واالداء االيثم

 انضبثغ ػشش
اػذاد يذسة يٍذاًَ   صاعح2

 ػطهخ َصف انضُخ ويذسس اكبدًًٌ
انعرض 

وانًُىرج 

 انًثانً

االيتذاَاخ 

انٍىيٍح وانفصهٍح 

 واالداء االيثم

 انثبيٍ ػشش
اػذاد يذسة يٍذاًَ   صاعح2

 ايتذبٌ انشهش انثبًَ ويذسس اكبدًًٌ
انعرض 

وانًُىرج 

 انًثانً

االيتذاَاخ 

انٍىيٍح وانفصهٍح 

 واالداء االيثم

 انتبصغ ػشش

اػذاد يذسة يٍذاًَ   صاعح2

 ويذسس اكبدًًٌ
انتعرف تًهارج دائظ انصذ 

.وأهًٍته تهعثح انكرج انطائرج   

شرح طرٌمح األداء انفًُ  (2

.نًهارج دائظ انصذ   

انعرض 

وانًُىرج 

 انًثانً

االيتذاَاخ 

انٍىيٍح وانفصهٍح 

 واالداء االيثم

 

 انؼششوٌ

اػذاد يذسة يٍذاًَ   صاعح2

 ويذسس اكبدًًٌ
دائظ انصذ تالعة وادذ(1  

.دائظ انصذ تالعثٍٍ  (2  

.دائظ انصذ تثالث العثٍٍ  (3  

انعرض 

وانًُىرج 

 انًثانً

االيتذاَاخ 

انٍىيٍح وانفصهٍح 

 واالداء االيثم

انذبدي 

 وانؼششوٌ

اػذاد يذسة يٍذاًَ   صاعح2

 ويذسس اكبدًًٌ
األخطاء انشائعح فً أداء يهارج 

.دائظ انصذ   

يىاصفاخ العة دائظ انصذ (2  

انعرض 

وانًُىرج 

 انًثانً

االيتذاَاخ 

انٍىيٍح وانفصهٍح 

 واالداء االيثم

 

انثبًَ 

 وانؼششوٌ

اػذاد يذسة يٍذاًَ   صاعح2

 ويذسس اكبدًًٌ

يشجؼخ ػٍ تشكٍالد دبئػ  (1

 انصذ

انتأكٍذ ػهى انتىافق وانذقخ  (2

 ثأداء دبئػ انصذ

انعرض 

وانًُىرج 

 انًثانً

االيتذاَاخ 

انٍىيٍح وانفصهٍح 

 واالداء االيثم

انثبنج 

 وانؼششوٌ

اػذاد يذسة يٍذاًَ   صاعح2

 ويذسس اكبدًًٌ
انتعرف عهى يهارج انذفاع عٍ 

انًهعة وأهًٍته تهعثح انكرج 

 انطائرج

انعرض 

وانًُىرج 

 انًثانً

االيتذاَاخ 

انٍىيٍح وانفصهٍح 

 واالداء االيثم



 

 

شرح طرٌمح األداء انفًُ  (2

 نًهارج انذفاع عٍ انًهعة

 

انشاثغ 

 وانؼششوٌ

اػذاد يذسة يٍذاًَ  

 ويذسس اكبدًًٌ
األخطاء الشائعة في األداء الفني 

الملعب لمهارة الدفاع عن  

انعرض 

وانًُىرج 

 انًثانً

االيتذاَاخ 

انٍىيٍح وانفصهٍح 

 واالداء االيثم

انخبيش 

 وانؼششوٌ

اػذاد يذسة يٍذاًَ   صاعح2

 ويذسس اكبدًًٌ

ششح كٍفٍخ أداء انتغطٍخ ثؼذ  (1

.انالػت انعبسة   

ششح كٍفٍخ أداء انتغطٍخ ثؼذ  (2

 انالػت انقبئى ثذبئػ انصذ

انعرض 

وانًُىرج 

 انًثانً

االيتذاَاخ 

انٍىيٍح وانفصهٍح 

 واالداء االيثم

انضبدس 

 وانؼششوٌ

اػذاد يذسة يٍذاًَ   صاعح2

 ايتذبٌ ثبنًهبساد انضتخ ويذسس اكبدًًٌ
انعرض 

وانًُىرج 

 انًثانً

االيتذاَاخ 

انٍىيٍح وانفصهٍح 

 واالداء االيثم

انضبثغ 

 وانؼششوٌ

اػذاد يذسة يٍذاًَ   صاعح2

 ويذسس اكبدًًٌ

إػطبء ثؼط انذبالد انقبَىٍَخ 

.ثهؼجخ انكشح انطبئشح   

تىظٍخ ثؼط انقٍبصبد  (2

انقبَىٍَخ ػٍ يهؼت وشجكخ نؼجخ 

.انكشح انطبئشح   

انعرض 

وانًُىرج 

 انًثانً

االيتذاَاخ 

انٍىيٍح وانفصهٍح 

 واالداء االيثم

انثبيٍ 

 وانؼششوٌ

اػذاد يذسة يٍذاًَ   صاعح2

 ويذسس اكبدًًٌ

مراجعة للمهارات اإلرسال 
( 2واستقبال اإلرسال واإلعداد 

مراجعة للمهارات الضرب 
الساحق وحائط الصد والدفاع عن 

 الملعب

انعرض 

وانًُىرج 

 انًثانً

االيتذاَاخ 

انٍىيٍح وانفصهٍح 

 واالداء االيثم

انتبصغ 

 وانؼششوٌ

اػذاد يذسة يٍذاًَ  

 ويذسس اكبدًًٌ

إجراء مراجعة مع الطالبات عن 
أهمية كل مهارة بلعبة الكرة 

 الطائرة

انعرض 

وانًُىرج 

 انًثانً

االيتذاَاخ 

انٍىيٍح وانفصهٍح 

 واالداء االيثم

 

 

 

 

 انثالثىٌ

اعذاد يذرب يٍذاًَ   صاعح2

 ويذرس اكادًًٌ

توجيه األسئلة للطالبات حول 
األخطاء الشائعة في أداء 
 المهارات األساسية بالكرة

انعرض 

وانًُىرج 

 انًثانً

االيتذاَاخ 

انٍىيٍح وانفصهٍح 

 واالداء االيثم
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